
Uchwała Nr XI/89/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 30 października 2019 r.  

 

w sprawie uznania petycji dotyczącej wprowadzenia w życie w Starostwie Powiatowym 

Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów na niezasługującą na uwzględnienie 

 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. 2019, poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) oraz art. 9 ust. 2 ustawy  

z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), Rada Powiatu Namysłowskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 01 sierpnia 2019 r petycja Kancelarii Radcy Prawnego 

CASUS NOSTER z Lubina dot. wprowadzenia w życie w Starostwie Powiatowym  

w Namysłowie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów nie zasługuje na 

uwzględnianie.  

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.  

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik do uchwały Nr XI/89/2019 r. 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 października 2019 r.  

Uzasadnienie 

 Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Powiatu 

jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji wniesionej przez Kancelarie Radcy Prawnego 

CASUS NOSTER z Lubina dot. wprowadzenia w życie w Starostwie Powiatowym  

w Namysłowie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów i uznaje petycję za niezasługującą 

na uwzględnianie.  

W dniu 1 sierpnia 2019 r. wpłynęła do Starosta Powiatowego w Namysłowie petycja od 

Kancelarii Radcy Prawnego CASUS NOSTER dotycząca wprowadzenia w Starostwie 

Powiatowym w Namysłowie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. „Korupcja Polityczna. 

Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych”. 

Ponadto wnioskodawca wnioskuje o wyznaczenie w Urzędzie osoby odpowiedzialnej za 

egzekwowanie tej polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej 

polityki oraz ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania konfliktem 

Interesów.  

Zaznaczyć należy, że w/w dokument nie jest źródłem powszechnie obowiązującego 

prawa, a zawiera tylko ogólne informacje na temat korupcji politycznej.  

Starostwo Powiatowe w Namysłowie prowadzi działania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, które zmierzają do zapobiegania konfliktów interesów, zarówno  

w odniesieniu do Starosty Namysłowskiego, Wicestarosty Namysłowskiego, Radnych  

i wszystkich pracowników urzędu. Przejawia się to między innymi wdrożeniem i stosowaniem 

Kodeksu Etyki, który mówi o bezstronności, obiektywizmie i równym traktowaniu.  

Władza samorządowa jest władzą służebną w stosunku do prawa obowiązującego,  

a w szczególności praw obywateli. Pracownik Samorządowy pracuje w myśli idei służby 

publicznej, ma zawsze na względzie dobro Rzeczpospolitej Polskiej i społeczności lokalnej, 

zasady demokracji społecznej, uzasadnione interesy obywateli oraz innych osób. Kodeks Etyki 

zawiera sprecyzowane wartości i standardy zachowania pracowników zatrudnionych  

w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, pełnieniem przez nich obowiązków i zadań  

z zakresu administracji publicznej oraz informowaniu obywateli o standardach zachowania 

jakich mają prawo oczekiwać od pracowników. W Kodeksie zawarto zapisy dotyczące 

nieprzyjmowania żadnych korzyści majątkowych od interesantów oraz zachowanie 

neutralności politycznej w wykonywaniu swoich zadań w szczególności niewyrażania ani 

niepropagowania swoich poglądów politycznych w związku z wykonywaniem czynności 

służbowych.  

Zapobieżeniu konfliktom interesów służy zasada zawarta w art. 30 ustawy  

o pracownikach samorządowych, stanowiąca o tym, że „pracownik samorządowy zatrudniony 

na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może 

wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje 

w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub 



interesowość oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy”. Zasada ta jest 

ściśle przestrzegana w naszym urzędzie.  

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi prawa i obowiązki radnych powiatu  

i członków zarządu powiatu jest ustawa z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 1393). 

Składanie oświadczeń majątkowych przez radnych i członków zarządu powiatu, które 

zawierają informacje o stanie majątkowym są jednym z elementów przeciwdziałania 

zjawiskom korupcji. Celem składania oświadczeń majątkowych jest weryfikacją przestrzegania 

przez funkcjonariuszy jednostek samorządu terytorialnego ustawowych zakazów, a terminy 

składania oświadczeń majątkowych, jakie uchwałodawca zawarł w ustawie o samorządzie 

powiatowym mają na celu „przejrzystość” majątku składającego takie oświadczenie.    

Innym elementem kontrolnym przedstawicieli organów władzy wybieranych  

w wyborach powrzechnych jest obowiązek składania informacji o uzyskanych korzyściach do 

Rejestru Korzyści prowadzonego przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW). Rejestr służy 

monitorowaniu korzyści otrzymywanych przez osoby pełniące funkcje publiczne.  Ujawnianie 

korzyści przez te osoby jest przejawem jawności i transparentności życia publicznego. Ponadto 

służy zachowaniu przejrzystości statusu materialnego osób zobowiązanych do ujawniania  

w nim informacji. Prowadzenie Rejestru ma także na celu wykazanie, że majątkowe  

i niemajątkowe korzyści uzyskiwane przez określoną grupę podmiotów nie mają charakteru 

korupcyjnego.  

Mając na względzie całokształt przeprowadzonego w tej sprawie postępowania 

wyjaśniającego, zebrany i przeanalizowany materiał oraz zapoznanie się ze stanowiskiem 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego, Rada Powiatu Namysłowskiego nie widzi podstaw 

prawnych oraz nie dostrzega powodów do podjęcia działań mających na celu uwzględnienie 

wniosków zawartych w petycji i uznaje petycję dotyczącą wprowadzenia w życie w Starostwie 

Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów na niezasługującą na uwzględnienie. 

 

 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 

 

 

 

 


